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 13.7.2021תאריך: 

 13.7.2021 פרוטוקול ועדת יועצים מיום

 חברים: מירב בן דע, מנכ"לית, יו"ר הועדה.

 לימור ברק, גזברית.

 פז, יועמ"ש.-עו"ד מאיה קורין

שירותי ליווי מקצועי מטעם מפעם גליל מערבי על סדר היום: החלטה על התקשרות בפטור ממכרז התקשרות בעניין 

 בתחום הדרכה ופיתוח ארגוני

 לקבלת יועצים מתוך מאגר המועצה - 4בעקבות החלטה על התקשרות לפני נוהל יועצים, פנתה המועצה ל 

 הגישו הצעה. יועצים 3 הצעות להתקשרות למטרה שבנדון.

 רכיבים: 3רכיבי הניקוד מורכבים כוללים 

 הכולל מהניקוד נקודות 70 עד –שעתי  מחיר .1

וטיב הפרויקטים בהטמעת הדרכה וניהול הדרכה ו/או פיתוח הדרכה )לא כולל הרצאה( שביצע המציע  כמות .2
 לכלנקודות לכל היותר  2נקודות ) 8עד  –השנים האחרונות לפי המועד האחרון להגשת הצעות  5במהלך 

 .הכולל מהניקודפרויקט( 
וצעו פרויקטים מסוג זה על ידי המציע הרשויות המקומיות או הגופים הציבוריים והפרטיים בהם ב מספר .3

 .הכולל מהניקודנקודות  8נקודות לכל רשות עד  2 -השנים האחרונות  5במהלך 
 אופן, המקצועית התפיסה להיבטי התייחסות הכוללת כללית מקצועית התרשמות אישי בריאיון התרשמות .4

 תהליכי בפיתוח מקצועי אדם וחכ ללוות מהיכולת והתרשמות, הדרכה פיתוח תהליכי בעת מקצועי התערבות
 מהניקוד הכולל.  נקודות 14 עד - הדרכה

)בהתאם למפורט בפרוטוקול ועדת ההתקשרויות מיום   כפי שנבדקו על ידי הוועדה המקצועיתניקוד ההצעותלהלן פרוט 

6.4.21) : 

 הצעה

 יועץ 'מס

שכר טירחה 

מבוקש ) לא 

 כולל מע"מ(

 ציון

 מחיר

 וטיב כמות

 הפרויקטים

מספר הרשויות 

המקומיות או הגופים 

 הציבוריים והפרטיים

התרשמות 

 ראיון

ציון 

איכות 

 וניסיון

סה"כ 

 ציון

1 

 חברת

 80 מפתחות

66 8 8 10 26 92 

2 

אורה גזית 

 75 זלמנוביץ'

70 4 4 12 20 90 
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 :החליטו לחזור בהם מהצעתםהיועצים/ חברות שלא הגישו הצעה או 

 אימפלימנט .1

 עדנה הררי  .2

 מצאה הועדה כי כל המציעים שהגישו הצעה עמדו בתנאי הסף. הוועדה המקצועיתעל ידי  בהתאם לבדיקה שנערכה

כלל ההצעות כזוכות וזאת בשל היות כלל המציעים בעלי היחידה המקצועית המליצה על קבלת , המשימותלאור ריבוי 

המחיר סבורה היחידה המקצועית כי מדובר במחיר ריאלי וכי אין מניעה  מבדיקתכישורים ומיומנויות נאותים. כמו כן,

 זה. לתת את שירותי הייעוץ במחיר

בשל פער המחירים הלא גדול אנו מייעדים לשתי ההצעות היקף פעילות דומה תוך העדפה להיקף התקשרות רחב יותר עם 

 חברת אורה גזית בשל מחירה הנמוך יותר. 

 .לראיין בעצמה את כלל המועמדים ולבחון את התאמתם לתפקידכמו כן, רשאית הוועדה 

 הוחלט פה אחד

 .ים המציעשלושת לאחר שהועדה בחנה את ההצעות שעמדו בפניה, מחליטה הועדה לאשר את ההתקשרות עם 

  :להלן חלוקת העבודה

 תייעץ בתחום יעוץ ארגוני –אורה גזית זלמנוביץ' היועצת 

 ייעץ בתחום הדרכה לתחומים אכיפה עירונית וסביבתית –היועץ יונתן שגיא מחברת מפתחות 

 ההתקשרות לא תיכנס לתוקף לפני קיום הפעולות הבאות:

 יתן אישור יועמ"ש על העדר ניגוד עניינים/ תנאי להסדר למניעתי* 

 .לשני הזוכים ניגוד עניינים

 ה.החלטה זו באתר האינטרנט של המועצפרסום * 

 

 הוחלט פה אחד

_______________  ______________   _____________________ 

 פז, יועמ"ש-דע, מנכ"לית                    לימור ברק, מ"מ גזבר                   עו"ד מאיה קורין-מירב בן

 


